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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني، وعلى آله وصحبه أمجعني، و 
 .من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

ভচূিকা 

দুরনোর বুছক নজরকাড়া যত জােগা আছে, কাশ্মীরছক তাছদর মধ্মরণ বলছল 
অতয্রি হছব না। জননক করব এই জরমনছক দুরনোর স্বগষ বছলও রবস্মে প্রকাে 
কছরছেন। অথে আজছকর রদছন কাশ্মীর আর তার কসৌন্দছযষর জন্ আছলারেত নে। 
কযখাছন মানুর্ রনরাপদ কনই, কযখাছন মা-কবাছনর ইজ্জছতর উপছর হামলা এক 
স্বাভারবক েটনা হছে দাাঁরড়ছেছে, কসখাছন কসৌন্দযষ রবলাস রক মানাে? মজলুছমর 
কান্নার আওোজ সকল মুসলমাছনর হৃদছে আগুন জ্বালাছব, এটাই বরং কাম্। 
এজন্, কয ভারতীে বারহনী আজ কাশ্মীর উপত্কাছক একটা মতৃয্পুরীছত পররণত 
কছরছে তাছদর নেৃংসতার রববরণ তযছল ধরাই আজছকর কলখার উছেে্।  

রনপীড়ছনর পটভরূম: কাশ্মীর ককন জ্বলছে? 

১৩৩৯ রিস্টাছে োমসুেীন োহ মীর কাশ্মীছরর োসনক্ষমতা রনছজর হাছত তযছল 
কনবার পর কথছক শুরু কছর ১৯৪৭ এর কদেভাগ পযষন্ত কাশ্মীর নানা পছক্ষর দ্বারা 
োরসত হছে আসরেছলা। ১৫৮৫ সাছল মুেল সম্রাট আকবর কাশ্মীছরর রদছক হাত 
বাড়ান। ১৭৫১ সাল পযষন্ত মুেলরাই কাশ্মীর োসন কছরন। কস বের 
আিগারনস্তাছনর দুররারন সাম্রাছজ্র আক্রমছণর রেকার হে কাশ্মীর। কসই কথছক 
১৮১৯ সাল পযষন্ত দরুরারন সাম্রাছজ্র অংে রেল কাশ্মীর। পাঞ্চাছবর রণরজৎ রসং-
এর কাছে দরুরারন কহছর যাবার পর কথছক কাশ্মীছরর রনেন্ত্রণ রেখছদর হাছত েছল 
যাে। কস সমে ভারতবছর্ষর বড় অংেই রেছলা বৃরটে োসছনর অধীন।  

 

১৮২২ সাছল জম্মুর রাজা রহছসছব মসনছদ আসীন হে গুলাব রসং। কস এছক এছক 
বারিস্তান, লাদাখসহ আেপাছের এলাকাগুছলা রনছজর রনেন্ত্রছণ রনছে আছস। 
১৮৪৫ সাছল ইঙ্গ-রেখ যুদ্ধ শুরু হে। পরবতষী বের হে সব্রওোছনর যুদ্ধ। কসখাছন 
রনরব থাছক গুলাব রসং। যুছদ্ধর পছর দুরট েযরির কপ্ররক্ষছত লাছহার এবং আরও রকেু 
এলাকা বৃরটেছদর হাছত তযছল কদওো হে। রবরনমছে রসন্ধযনছদর পূবষরদক কথছক এবং 
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ররব নদীর পরিমরদছকর এলাকা- অথষাৎ দুই নদীর মধ্ভাছগর মহারাজা রহছসছব 
স্বীকৃরত পাে গুলাব রসং।  

নানা েটনাপ্রবাছহর ধারাবারহকতাে ১৯২৫ সাছল কাশ্মীছরর মসনছদ বছস রাজা হরর 
রসং। ১৯৪৭ সাছল কদেভাছগর সমে কদেীে রাজ্ তথা রপ্রন্সরল কস্টটগুছলাছক এই 
সুছযাগ কদো হে কয, হে তারা পারকস্তাছন কযাগ রদছব অথবা ভারছত। েতষসাছপছক্ষ 
স্বাধীন থাকারও সুছযাগ পাবার কথা রেছলা তাছদর। দ্ স্ট্ান্ডরস্টল এরিছমছে-যা 
রেছলা উপযুষি সছুযাছগর স্মারক- রাজা হরর রসং স্বাক্ষর করছলও ভারত তা কথছক 
রবরত থাছক। িছল হরর রসং এর স্বাধীন থাকার অরভলার্ থাকছলও তার ভাছগ্ কসটা 
কজাছটরন। তার ধারণা রেছলা, রসদ্ধান্ত জানাছত রবলম্ব করছলই বুরি স্বাধীন থাকা 
যাছব! রকন্তু তা আর হছলা কই? এমরনছতও তার ব্াপাছর মুসরলম অধু্রর্ত কাশ্মীছরর 
জনগছণর মছধ্ অসছন্তার্ রেছলাই। আর স্থানীে কসকয্লার সংগঠন ন্ােনাল 
কনিাছরছন্সর কনতা কেখ আেুল্লাহর কংছিসপ্রীরতর কারছণ তারা ভারছত অন্তভূষরির 
জন্ আছন্দালন কররেল। 

ন্ােনাল কনিাছরছন্সর আছগর নাম রেছলা মুসরলম কনিাছরন্স। কেখ আেুল্লাহ 
সংগঠছনর নাম ও লক্ষ্-উছেছে্ পররবতষন এছন ভারতমুখী হছে যাে। যার িছল 
মুসরলম কনিাছরছন্সরই আছরক অংে কেৌধুরী কগালাম আব্বাছসর কনতৃছত্ব সংগঠছনর 
পুরাতন নাম ও উছেে্ছক সামছন করছখ মুসরলম ঐছক্র আহবান জানান। যার িছল 
পারকস্তাছন কযাগদাছনর জন্ কাশ্মীছরর মুসলমানছদর মছধ্ আছন্দালন েরড়ছে পছড়। 
কদাগরা সসন্ছদর দ্বারা মুসরলমছদর ওপর োলাছনা রনপীড়ন, গুম, হত্া ও নারীছদর 
ধর্ষছণর খবর কপছে উত্তর-পরিম সীমান্ত প্রছদছের মসুলমানরা কাশ্মীছরর কদাগরা 
রাজা হরর রসং-এর রবরুছদ্ধ অরভযান োলাে। বলা হে, পারকস্তারন সসন্ছদর 
েত্রোোই তা েছট রেল। তছব ইরতহাছসর এই অংে কবে কোলাছট। িছল কসখাছন 
রবরভন্ন পছক্ষর অছনক তৎপরতা সম্পছকষই রনরিতভাছব বলা যাে না।  

যাইছহাক, ১৯৪৭ এর অছটাবর মাছস, রাজা হরর রসং আক্রমছণর আকরস্মকতাে 
ভারতীে মানরেছত্রর অংে হবার ব্াপাছর রারজ হছে যাে। এছত কছর ভারতীে সসন্রা 
করাছতর মত কাশ্মীছর প্রছবে কছর। কসই কথছকই কাশ্মীর একরট কজলখানাে পররণত 
হে। কযখাছন ভারতীে সসন্রা কজলার আর কাশ্মীছরর জনগণ বরন্দ।  
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লাইন অভ কছরাল: জারতসংছের ভূরমকা কী? 

কাশ্মীর একরট মসুরলম অধু্রর্ত এলাকা যা এখন ভারত, পারকস্তান ও েীছনর রত্রমখুী 
রবছরাছধর অসহাে রেকার। তছব তা যতটা না রত্রমুখী রবছরাছধর রেকার, তার কেছে 
কবরে রেকার ভারত সরকাছরর আিাসী মছনাভাছবর। রাজা হরর রসং ভারছত কযাগ 
রদছলও কাশ্মীছরর জনগণ তা কমছন কননরন, না কমছন রনছেরেল পারকস্তাছনর 
নীরতররধষারকরা। িছল কাশ্মীর ইসু্ ছত ভারত-পারকস্তাছনর মছধ্ কবে যুদ্ধ কবাঁছধ যাে 
১৯৪৭ সাছলই। যুদ্ধ প্রাে একবের স্থােী হে। আজছকর রদছন কাশ্মীছরর কয ভাগ-
বাছটাোরা তা প্রধানত ওই যুছদ্ধরই িল। িছল আযাদ কাশ্মীর ও রগলরগট-বারিস্তান 
অংেটযকয আছে পারকস্তাছনর অধীছন, যা কাশ্মীছরর প্রাে একতৃতীোংে অঞ্চল। 
অপরপছক্ষ ভারত জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ অঞ্চছলর রনেন্ত্রণ করছে, যা কাশ্মীছরর 
প্রাে ৬০ েতাংে এলাকা। কাশ্মীছরর আছরকরট এলাকার দখল করছখছে েীন। ওই 
এলাকার নাম এখন আকসাই েীন। রজংরজোং ও রতব্বত অঞ্চছলর মছধ্ 
কযাগাছযাছগর জন্ এই এলাকার রবছের্ কদর রছেছে।  

সীমাছন্ত প্রােই গণ্ডছগাল কলছগ থাকছলও ভারত-পারকস্তান বড় আকাছরর যুছদ্ধ 
জরড়ছে পছড় আরও দুইবার। একটা ১৯৬৫ সাছল, আছরকটা ১৯৭১ সাছল। 
একাত্তছরর যুছদ্ধর পছর ১৯৭২ সাছলর ৩ জুলাই অস্ত্ররবররতছত সম্মত হছে দুই কদে 
েযরিবদ্ধ হে। কাশ্মীছরর দুই অংছের মাছি টানা হে রসজিাোর লাইন যাছক েযরির 
মছধ্ লাইন অভ কছরাল আখ্া কদো হছেছে। পুছরা রবর্েটাে জারতসংেছক একরট 
রনজষীব ও রনরলষপ্ত পছক্ষর ভূরমকাে কদখা যাে।  

জারতসংে ১৯৪৮ সাছল একরট করজুছলেন পাে কছর কযখাছন একরট গণছভাছটর 
পরামেষ কদো হছেরেল, যার মাধ্ছম কাশ্মীছরর জনগণ তাছদর মতামত জানাছত 
পারছব- তারা স্বাধীন হছত োে, নারক ভারত বা পারকস্তাছনর অংে হছত োে। 
ভারছতর অনািছহ এই গণছভাট আর কখছনাই সংেরটত হেরন। জারতসংে কস সমে 
একরট বরধষত করমেনও গঠন কছররেল রবর্েটার কদখভাছলর জন্। ১৯৪৯ সাছলর 
রিছসম্বর মাছস করমেন তাছদর ব্থষতা ও অক্ষমতার কথা স্বীকার কছর কনে। িছল 
কাশ্মীছরর রনপীরড়ত জনগছণর পছক্ষ জারতসংছের উছল্লখছযাগ্ ককাছনা কৃরতত্ব কনই। 
বরঞ্চ তারা মুরিকামী জনগছণর স্বতঃস্ফূতষ প্ররতছরাধছক বারবার সন্ত্রাস আখ্া রদছে 
ভারতীে সন্ত্রাসী বারহনীর হাতছক েরিোলী কছরছে। যতবারই কাশ্মীছরর জনগণ 
রবছক্ষাছভ রাস্তাে কনছম এছসছে ততবারই তাছদর ওপর োলাছনা হছেছে রটোর গ্াস 
আর প্াছলট গান। প্াছলট গাছনর গুরল কখছে অন্ধত্ব বরণ কছরছে অগরণত কাশ্মীরর। 
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প্াছলট রনছক্ষছপর ব্াপাছর আল জারজরার আপ ফ্রে অনুষ্ঠাছন রজজ্ঞাসা করা হছল, 
ভারছতর সাছবক পররাষ্ট্রমন্ত্রী েেী থারুর এছক এই বছল সবধতা কদবার কেষ্টা কছর 
কয, “প্াছলট শুধু তাছদর ওপরই কোড়া হে যারা সসন্ছদর ওপর পাথর েুছড়”। 
মানুছর্র জীবনছক কতটা সস্তা মছন করছল এমনটা বলা যাে! 

বুক বরাবর গুরল কছর অসংখ্ তরুণ-যুবাছক হত্া কছরছে ভারছতর ককন্দ্রীে ররজাভষ 
কিাছসষর সদস্রা। যারাই কাশ্মীছরর স্বাধীনতার পছক্ষ বছলছে তাছদরছক হে গুম করা 
হছেছে, না হে প্রকাছে্ গুরল কছর অন্ধ কছর কদো হছেছে৷ কত মানুর্ছক েহীদ করা 
হছেছে এর সরঠক রহছসবও জানা যাে না। আন্তজষারতক মানবারধকার সংগঠনগুছলা 
এবং জারতসংে প্রােই মাোকান্না কদখাছলও কখছনাই কাশ্মীরর জনগছণর 
মুরিসংিামছক সমথষন কতা কছরইরন, বরং তাাঁছদরছক সন্ত্রাসী ও জরঙ্গ আখ্া রদছে 
েহীদাছনর রিছক হালাল কছর রনছেছে। 

রনপীড়ছনর দরলল: গণকবর 

২০০৯ সাছলর রিছসম্বছর ইোরন্ােনাল রপপল'স ট্রাইবু্নাল অন রহউম্ান রাইটস 
এন্ড জারস্টস নাছমর একরট সংস্থা কাশ্মীছরর গণকবরগুছলার ব্াপাছর রনরছপক্ষ 
তদছন্তর দারব জানাে। সংস্থারটর প্ররতছবদছন বলা হে, উত্তর কাশ্মীছরর রতনরট কজলা- 
বারন্দপাড়া, বারাছমাল্লা ও কযপওোরার ৫৫রট কজলাে রনোনাহীন অজ্ঞাত গণকবছরর 
সন্ধান পাওো কগছে, যাছত প্রাে ২৯০০রট মৃতছদছহর অরস্তছত্বর প্রমাণ রমছলছে। যার 
প্রাে ৮৭.৯ েতাংে লােই অজ্ঞাতনামা। সংস্থারটর আহবােক ি. অঙ্গনা ে্াটারজষ 
বছলন, “যরদ দেরট কজলােই স্বাধীন তদন্ত হত তাহছল এ ধারণা করা সঙ্গত কয 
১৯৮৯ কথছক হওো ৮০০০ গুছমর েটনার সাছথ অজ্ঞাত, রনোনাহীন গণকবছরর 
সংখ্ার সাছথ এর একটা সম্পকষ পাওো কযত”।1 

কসই প্ররতছবদছন আরও বলা হে, ভারতীে সামররক ও আধা-সামররক বারহনীর 
তৎপরতাে ৮০০০ গুছমর েটনা োড়াও ৭০০০০ কলাক ১৯৮৯ কথছক ২০০৯ সাল 
পযষন্ত সমছে হত্াকাছণ্ডর রেকার হে। এসছবর মছধ্ গুম, রবোরবরহভূষত হত্া ও 
হাজছত রনযষাতছনর েটনাে মৃতয্ও অন্তভযষি। 

 
1 Angana Chatterji, Buried Evidence: Unknown, 

Unmarked, and Mass Graves in Kashmir. 
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ধর্ষণ: ভারতীে বারহনীর আছরক অস্ত্র 

২০১৮ সাছলর জানুোরর মাছস এক জেন্ েটনা েছট যাে জম্মু-কাশ্মীছরর কাঠযো 
এলাকাে। ৮ বের বেসী এক কমছে তার পররবাছরর কোড়াগুছলাছক েছর আনছত 
কবররছে যাে। কোড়াগুছলা রিছররেল বছট, রিছররন আরসিা বানু, ৮ বেছরর কোট্ট 
কমছেরট। পছর জানছত পাওো যাে কমছেরটছক অপহরণ করা হছেরেল। তারপর রাসনা 
িাছমর একরট মরন্দছর তাছক আটছক করছখ গণধর্ষণ কছর মরন্দছরর পুছরারহতসহ 
কছেকরট নররপোে! োরীররক রনযষাতছনর এক পযষাছে তারা আরসিার মাথাে আোত 
কছর তাছক হত্া কছর। তার লাছে পাওো যাে রনযষাতছনর ভোবহ রেহ্ন। 

পুছরা েটনার পররকল্পনা কছর ৬০ বেছরর বুছড়া, সানরজ রাম, সাছবক সরকারর 
কমষকতষা। তাছক সাহায্ কছর স্থানীে রকেু পুরলে। সুছরন্দ্র ভামষা, আনন্দ দত্ত, রতলক 
রাজ, খাজুররো- এরা হছলা পুরলে নাছমর কসই নররপোে যাছদর রনমষমতা কথছক 
একটা বাচ্চা কমছেও করহাই পােরন! েটনা এখাছনই কের্ হছে যােরন। এই গণধর্ষছণর 
েটনাছক স্বাগত জারনছে কট্টর রহন্দুত্ববাদী দল ভারতীে জনতা পারটষর দুই কনতা 
রমরেল কবর কছর। আরসিাছক যখন তার পররবার দািন করছত যাে তখনও কট্টরপন্থী 
রহন্দুরা তাছদরছক বাধা কদে।2 

আরসিা বানরু েটনাই কাশ্মীছরর একমাত্র বা রবরিন্ন একরট ধর্ষছণর েটনা নে। 
কাশ্মীরর মুসলমানছদরছক দরমছে রাখছত ধর্ষণ ও গণধর্ষণছক একরট অস্ত্র রহছসছব 
বেছরর পর বের ধছর ব্বহার কছর আসছে ভারতীে বারহনী ও প্রোসন। ১৯৪৭ 
সাছল যখন কাশ্মীছর যুদ্ধ কবাঁছধ যাে তখন কদাগরা কসনা ও ভারতীে কসনা রমছল 
মুসরলম পুরুর্ছদরছক হত্া ও নারীছদরছক ধর্ষছণ কমছত উছঠরেল।  

১৯৯০ এর দেছক ভারতীে বারহনী কাশ্মীছরর িাছম িাছম তল্লারের নাছম 
পুরুর্ছদরছক ধছর রনছে কযত আর নারীছদরছক গণধর্ষণ করত। ১৯৯১ সাছলর ২৩ 
কিব্রুোরর কযপওোরা কজলার কযনান নাছমর কোট্ট একরট িাছম এরকম েটনা েছট। বহু 
বের ধছর ওই িাছমর নারীরা এই লাঞ্চণার দাগ বছে কবড়াছিন। স্থানীে ও 
আন্তজষারতক রবরভন্ন গণমাধ্ছমর তথ্মছত কসরদন ২৩ কথছক ১০০ জন নারী ধর্ষণ ও 

 
2 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-

43722714 
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োরীররক রনযষাতছনর রেকার হন। পুছরা জনছগাষ্ঠীছক ভীরতসন্ত্রস্ত কছর কতালাই এসব 
জেন্ কাছজর উছেে্।3 

আইছনর মারপ্াাঁছে দখলদাররত্ব 

১৯৪৮ এ স্থানীে জনতার ককাছনারকম সম্মরত োড়াই কাশ্মীছরর ভারতভযরির 
মাধ্ছম ওই অঞ্চছল ভারছতর দখলদাররছত্বর সূেনা হে। তারপর কসখানকার জনগছণর 
ওপর কয রনপীড়ন োলাে ভারতীে বারহনী, কসগুছলাছক আইরন সবধতা কদবার কেষ্টা 
তারা সব সমে কথছক কছর এছসছে। ২০১৬ সাল পযষন্তও কসনাবারহনী রবছের্ ক্ষমতা 
আইছনর বছল কাশ্মীরী মুসলমানছদর ওপর সবরকম রনপীড়ন োলাত, তাছদরছক 
কখছনা জবাবরদরহ করা লাগত না। হত্া-ধর্ষণ বা ক্রসিাোছরর নাটক কহাক, রকেুর 
জন্ই ককাছনা জবাবরদরহতা রেল না। আবার োছপর মুছখ বা কলাক কদখাছনার জন্ 
আইছন রকেু রাখছলও বাস্তছব তার প্রছোগ কদখা যােরন। কযন কারজর গরু ককতাছব 
আছে, কগাোছল কনই।   

১৯৫৪ সাছল ভারতীে রাষ্ট্রপরতর আছদছে ভারতীে সংরবধাছন একরট অনুছিদ 
অন্তভযষি করা হে, যা আরটষছকল ৩৭০ নাছম পরররেত। কসই অনছুিদ অনুযােী, 
কাশ্মীর একরট স্বােত্তোরসত অঞ্চল। তার আলাদা সংরবধান, পতাকা ও স্বােত্তোসন 
থাকছব। কসখাছন ভারতীে সংরবধাছনর কতটযকয কাযষকর থাকছব তার সীমাছরখাও 
উছল্লখ করা হে।  

২০১৯ সাছল ভারতীে দখলদাররছত্বর ধারাবারহকতাে ৩৭০ অনুছিদ এবং এর 
অধীছনর ৩৫ অনুছিদ বারতল কছর ভারত। িছল ভারছতর কযছকাছনা অঞ্চছলর 
কলাছকরা কাশ্মীছর জরম রকনছত পারছব এবং কাশ্মীরী নারীছদরছক রবছে করছত 
পারছব। এর মাধ্ছম নাছম মাত্র কাশ্মীরী জনগছণর রটছক থাকার কয স্বীকৃরত রেল, 
তাও রেরনছে কনে ভারত সরকার। এর মাধ্ছম উি রহন্দুত্ববাদী রবছজরপর সরকার এই 
ইরঙ্গত রদল কয, কাশ্মীর আর মুসরলম অধু্রর্ত অঞ্চল থাকার সুছযাগ কনই। এখন 
বাইছরর কলাছকরা (মূলত উি রহনু্দরা) জরম দখল কছর কাশ্মীছরর কিছমািারি বা 
জনরমরত বদছল রদছব। এ ব্াপাছর ককউ কযন টয-েে করছত না পাছর কসজন্ তারা 
কাশ্মীর উপত্কাে লাখ লাখ সসন্ রনছে আছস। ইোরছনট ও কযাগাছযাগ ব্বস্থা বন্ধ 
কছর কদে। স্কযল, মাদরাসা ও মসরজদও বন্ধ কছর কদে। এমনরক মুসলমানছদরছক 

 
3 https://www.bbc.com/news/world-asia-41268906 
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জুমার নামাজ পযষন্ত পড়ছত বাধা কদে। কযমনটা ইসরাছেছলর ইহুরদরা রিরলরস্তরনছদর 
সাছথ কছর থাছক। কদছে কদছে মুসরলমছদরছক ভূরমহীন করার এ এক পরররেত 
রূপছরখা। প্রথছম আইন-আদালছতর মলুা কদরখছে সাধারণ মুসলমানছদরছক প্রতাররত 
কছর সমেমত রঠকই তাছদর ওপর রনপীড়ন োরলছে কদেোড়া কছর, হত্া কছর অথবা 
কজছল পুছর রাছখ।  

ইসলারম প্রজাতন্ত্র পারকস্তাছনর কী করার আছে?    

একথা সত্ কয, পারকস্তান কাশ্মীর 'রক্ষাে' ভারছতর সাছথ দিাে দিাে যুছদ্ধ 
জরড়ছেছে। রকন্তু তথাকরথত ইসলারম প্রজাতন্ত্র রহছসছব পারকস্তাছনর কয দৃঢ়তা মুসরলম 
আমজনতা আো কছর আসছেন, কসটা পারকস্তাছনর োসকছগাষ্ঠী ও সামররক 
বারহনীর মাছি খুব একটা কদখা যােরন। কাশ্মীর ইসু্ছত পারকস্তাছনর কদাদলু্মানতা 
কাশ্মীরী মুরি সংিাছমর গরতছক সবসমেই কপেছন কটছন ধছরছে। পারকস্তান বারবার 
কাশ্মীর ইসু্ছক ককৌেলগতভাছব ব্বহার কছরছে। পারকস্তানী কগাছেন্দা সংস্থাগুছলা 
তাছদর রনেন্ত্রছণ থাকা সংগঠনগুছলাছক অস্ত্র ও প্ররেক্ষণ রদছে সাহায্ কছরছে, যাছত 
ভারছতর রবরুছদ্ধ দাবার গুরট রহছসছব ব্বহার করা যাে তাছদর। পারকস্তান কখছনা 
আন্তররকভাছব কাশ্মীছরর রজহাদছক সমথষন কছররন। কখছনাই সমথষন কছররন ইসলাম 
ও েরীোহ প্ররতষ্ঠার লক্ষ্ছক। তারা ককবল জাতীেতাবাদী ও কূটননরতক 
রহছসবরনকাছের অংে রহসাছব কাশ্মীরছক কদছখছে। পারকস্তাছনর ভূরমকা সংছক্ষছপ ও 
যছথাপযুিভাছব িযছট উছঠছে োইখ আব ুমুসআব আস-সুররর এই একরট বাছক্ – 
‘পারকস্তান কাশ্মীর ইসু্র ব্বসা কছরছে’।   

২০১৯ এ সাছবক পারকস্তারন কূটনীরতক মুরনর আকরাম রলছখছেন, “কাশ্মীরী 
স্বাধীনতা আছন্দালন রনছে এমন একরট স্পষ্ট অবস্থান কনওো দরকার যা 
রাজননরতকভাছব রক্ষণসাধ্। একরদছক কযমন এই সংিাছমর সবধতা প্রোর করছত 
হছব আন্তজষারতক আইন ও অসংখ্ ইউএন করজু্ছলেছনর পাটাতছন দাাঁরড়ছে। 
অন্রদছক ইসলামাবাছদর উরেৎ রনরর্দ্ধছোরর্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুছলার সাছথ দরূত্ব 
বজাে রাখা, যারা সম্ভাব্ লড়াইছের মছধ্ [অনাহুত] ঢযছক কযছত পাছর”।4 

 
4 https://www.dawn.com/news/1502890 
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বলার অছপক্ষা রাছখ না কয, এটাই পারকস্তাছনর বহুরদন কথছক লালন কছর আসা 
অবস্থান। তারা একমুছখ মুরি সংিাছমর সমথষছনর কথা বছল; আবার কসই একই 
মুছখই সংিামী মজুারহদছদরছক সন্ত্রাসী আখ্া কদে। 

কাশ্মীর ইসু্ছত পারকস্তাছনর অবস্থান গভীরভাছব বুিছত কগছল েীছনর উইেরু 
মুসলমানছদর রবরুছদ্ধ রনমূষলীকরণ কমষসূরের কথা মাথাে রাখছত হছব। েীন হছলা 
পারকস্তাছনর ‘উন্নেছনর’ সবছে’ বড় অংেীদার। এ কারছণ উইেুরছদর উপর েীনা 
করমউরনস্ট পারটষর ববষরতা রনছে পারকস্তান মুছখ কযলপু এাঁছট করছখছে। পারকস্তাছনর 
এমন েররত্র বহু পরুাতন। তারা আছমররকার তথাকরথত সন্ত্রাসরবছরাধী যুছদ্ধরও 
অংেীদার। এই অংেীদারছত্বর কখসারতস্বরূপ েরল্লে হাজার পারকস্তারনছক জীবন রদছত 
হছেছে। আরিো রসরেরকসহ বহু রনরাপরাধ মানরু্ছক অছথষর রবরনমছে আছমররকার 
হাছত কসাপদষ কছররেল এই তারাই। আর এসব আছলােনা কাশ্মীর ইসু্ছত এজন্ই 
খুবই প্রাসরঙ্গক। কারণ কাশ্মীরীছদর পছক্ষ দাাঁড়াছনার জন্ কয সনরতক েররত্র দরকার, 
কসটা তথাকরথত ইসলারম প্রজাতন্ত্র পারকস্তাছনর কনই। এ কথারট উপলরি করা 
মুরিকামী মুসরলম জনতার জন্ অছনক কবরে জরুরর। এছত প্রকতৃ েত্রু-রমত্র কেনা 
সকছলর জন্ই সহজ হছব।  

কের্ কথা 

আছখছর কথা হছলা, গুম, হত্া ও ধর্ষছণর মাধ্ছম দখলদাররছত্বর ধারাবারহকতা 
অছনক দীেষ। ভারত রাছষ্ট্রর প্রত্ক্ষ ও পছরাক্ষ ব্বস্থাপনাে ধর্ষছণর মছতা 
মানবতারবছরাধী অপরাধ এজন্ই সংেরটত হছি যাছত মুসলমানরা দছম যাে। কযন 
তারা আল্লাহর জরমছন আল্লাহর আইন বাস্তবােছনর দারব কথছক সছর এছস ভারছতর 
আনুগত্ কমছন কনে। কখছনা তারা কযন আযাদীর নাম মুছখ না আছন। এটাই তাছদর 
রেরােত আকাঙখা। অথে আল্লাহ সুবহানাহু ওো তাআলা বছলছেন,  

يَن  ِكِر ُ ٱلرَمَٰ ُ َخْير ُۖ َوٱلّلَ ُ  َوَمَكُروا۟ َوَمَكَر ٱلّلَ
“তারা (কাছিররা) র্ড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও (তাছদর র্ড়যছন্ত্রর রবরুছদ্ধ পািা) 
ককৌেল প্রছোগ করছলন। আল্লাহ কেষ্ঠতম ককৌেলী”। -সরুা আছল ইমরান (০৩) 
৫৪  
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এজন্ কাশ্মীছরর মারটছত মুজারহদরা আল্লাহর রাস্তাে রজহাদ োরলছে যাছিন। যাছত 
কাশ্মীর ও সমি ভারতবর্ষছক অন্ধকার কথছক আছলার পছথ রনছে আসা যাে। কযির 
ও রেরছক ভরপরু এই জাছহরল সমাজব্বস্থা কভছঙ রদছে আল্লাহর আইন প্ররতষ্ঠা ও 
মুসরলম ভূরমছক মুি করার মহান ব্রত রনছে রজহাছদ অংে রনছিন কাশ্মীছরর 
আপামর কেরণর মুসলমানরা।  

মুসলমান জারত একরট কদছহর ন্াে। তাই ককাছনা মুসরলম ভূরম হাত োড়া হছে কগছল 
রকংবা ককাছনা মসুরলছমর ওপর অন্াে আোত আসছল সারা রবছের মসুলমানছদর 
দারেত্ব হছলা ওই অন্াছের রবরুছদ্ধ রুছখ দাাঁড়াছনা। ককাছনা অবস্থাছতই আমাছদর ভযছল 
যাওো উরেৎ নে কয, দুরনোর কযছকাছনা জােগাে কয-ই কাছলমাছে োহাদাত পাঠ 
কছরছে, কস-ই আমাছদর ভাই। ককউ রক তার ভাইছক রহংর জন্তুর খাাঁোে কেছড় রদছে 
রনরবষকার বছস থাকছত পাছর?    

*** 


